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Suġġett: Petizzjoni 1939/2012, imressqa minn Milen Iliev, ta’ ċittadinanza Bulgara, 
dwar l-appoġġ għas-sigaretti bit-togħma fl-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa kontra l-projbizzjoni proposta tas-sigaretti bit-togħma fl-UE. Hu jemmen 
li l-għażla li wieħed ipejjep għandha tibqa’ parti mil-libertajiet taċ-ċittadini u l-projbizzjoni 
tat-togħmiet tista’ toħloq preċedent perikoluż.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Novembru 2013.

Il-petizzjonant isostni li l-għażla li wieħed ipejjep għandha tibqa’ d-dritt taċ-ċittadini kollha u, 
filwaqt li jirrikonoxxi l-ħsara li t-tipjip jikkawża, jemmen li togħmiet legali u li ma jagħmlux 
ħsara għandhom jiġu permessi. Il-petizzjonant jemmen li l-projbizzjoni ta’ togħmiet toħloq 
preċedent legali perikoluż u li t-togħmiet għandhom jibqgħu l-għażla tal-konsumaturi. Il-
petizzjonant jaqbel ma’ twissijiet ikbar għas-saħħa fuq il-pakketti. 

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Il-proposta tal-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Prodotti tat-Tabakk ma 
tpoġġix f’dubju id-dritt taċ-ċittadini kollha ta’ età legali li jagħżlu li jpejpu. Il-proposta tfittex 
li tarmonizza aktar is-suq intern għall-prodotti tat-tabakk b’mod li jirrifletti l-impatt tagħhom 
li jagħmel il-ħsara lis-saħħa taċ-ċittadini. Bħala tali, il-proposta tfittex li tillimita l-attrazzjoni 
għal ċertu prodotti tat-tabakk li wrew li jinkoraġġixxu u jiffaċilitaw l-użu tat-tipjip, b’mod 
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partikolari fost iż-żgħażagħ. Kif xehdet il-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni, is-sigaretti 
b’togħmiet karatterizzanti, bħall-mentol, jiffaċilitaw l-użu billi jaħbu t-togħma ħarxa tat-
tabakk, u għaldaqstant jattiraw b’mod partikolari konsumaturi żgħar. Ukoll f’termini relattivi 
l-konsum ta’ dawn il-prodotti tat-tabakk qed jiżdied f'suq għat-tabakk li qed jonqos b’mod 
globali. 

Barra minn hekk, għandu jingħad li l-proposta tal-Kummissjoni ma tfittixx li tipprojbixxi 
togħmiet individwali iżda pjuttost prodotti tat-tabakk b'togħmiet karatterizzanti, u 
għaldaqstant tkompli tippermetti d-divrenzjar tal-prodott.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni temmen li l-miżuri li pproponiet huma proporzjonati u konformi mal-bażi 
legali sabiex jiġi ffaċilitat il-funzjonament tas-suq intern, filwaqt li tieħu bħala bażi livell 
għoli ta’ saħħa pubblika. Ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Prodotti tat-Tabakk qed tiġi 
nnegozjata bħalissa mal-Kunsill u mal-Parlament Ewropew. L-eżitu finali ta’ dawn id-
deliberazzjonijiet għadu mhux magħruf.


